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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting PCO Nieuwleusen in de
periode december 2017 tot en met februari 2018. We hebben
onderzocht of het bestuur op de scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen
De stichting beheert 4 basisscholen, waarop ongeveer 476 leerlingen
onderwijs ontvangen. De komende jaren verwacht het bestuur een
verdergaande daling van het aantal leerlingen. Dit heeft vooral te
maken met een flinke krimp van het aantal basisschoolleerlingen in
Nieuwleusen. Dit is al een aantal jaren zichtbaar, met name in de kern
Nieuwleusen.

Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend
deel. Het management bestaat uit een directeur-bestuurder en het
managementteam (directeuren van de scholen). Het management
wordt ondersteund door meerdere externe adviseurs en een
administratief medewerker. De overige taken worden uitgevoerd door
het administratiekantoor.

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen. Dat
krijgt het door regelmatig te overleggen met de schooldirecteuren
over de uitvoering van de schoolplannen en de resultaten die de
leerlingen behalen. Het bestuur heeft een onderwijsadviseur
aangesteld die ook goed in de gaten houdt of het goed gaat op de
scholen. Zo nodig worden de scholen hierbij geholpen. Tot slot is het
bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in
de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs.

Op de onderzochte scholen geven de leraren lessen van
voldoende kwaliteit en leren de leerlingen voldoende. De leraren van
deze scholen werken samen om de kwaliteit te verbeteren.

Wat moet beter?
Het bestuur moet beter nagaan wat het kan doen om te zorgen dat
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het onderwijs op de scholen verbetert. Daarvoor moet het bestuur van
de scholen vragen welke meetbare doelen en resultaten ze precies
willen bereiken met het onderwijs aan hun leerlingen. Het is belangrijk
dat het bestuur controleert of die doelen ook worden gehaald. Het
bestuur en de scholen moeten kunnen uitleggen hoe het komt als het
niet lukt om de afgesproken doelen te bereiken en wat ze er
vervolgens aan gaan doen om het te verbeteren.

Op de scholen moeten de leerkrachten beter onderzoeken waarom
sommige leerlingen achterblijven in hun ontwikkeling. Ze moeten dit
doen om die leerlingen beter te kunnen helpen.

Het bestuur moet zorgen dat de inhoud van de schoolgids van Het
Kompas aan de wettelijke eisen voldoet.

Wat kan beter?
Het bestuur kan in het bestuurs- en financieel jaarverslag duidelijker
aangeven wat het vindt van de doelen en de ontwikkelingen (van het
bestuur en de scholen) die zijn behaald en wat de gevolgen hiervan
zijn voor de toekomst. In het financiële jaarverslag kan het ook
helderder zijn hoe het de doelen en ontwikkelingen in de komende
jaren gaat betalen.

Vervolg
Tijdens ons onderzoek hebben we geconstateerd dat er binnen
Stichting PCO Nieuwleusen niet aan alle wettelijke verplichtingen
wordt voldaan. Deze punten moet het bestuur zo snel mogelijk
verbeteren. We hebben hierover de afspraak gemaakt dat het bestuur
hier zelf verantwoordelijk voor is. Het hoeft de verbeteringen niet te
melden aan de inspectie. In 2022 komt het bestuur in aanmerking
voor het volgende vierjaarlijks onderzoek. Wij gaan ervanuit de het
bestuur en de scholen dan aan alle de wettelijke eisen voldoen. In de
tussenliggende periode vindt er een jaarlijks bureauonderzoek plaats
naar de prestaties van het bestuur en de scholen.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft van december 2017 tot en met februari 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij PCO-Nieuwleusen. In een
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek. Bij PCO-N hebben wij op twee scholen
verificatieonderzoeken uitgevoerd.

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
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Verificatie

School 1 2

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ●

OP3 Didactisch handelen ● ●

OP4 (Extra) ondersteuning

OP5 Onderwijstijd

OP6 Samenwerking

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten/Studiesucces

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ●

KA3 Verantwoording en dialoog ● ●

1. Het Kompas 2. De Wegwijzer

sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
twee onderzochte scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit
van deze scholen betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat
van het Onderwijs. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht
op de verschillende scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek
is ingezet.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerkrachten en
verschillende lessen bezocht.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de verificatieonderzoeken
uitgevoerd bij Het Kompas en De Wegwijzer.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

In het rapport gebruiken wij hierna de werknaam van Stichting PCO
Nieuwleusen: PCO-N.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: In het eerste vierjaarlijks onderzoek op
bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs geen oordeel op
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Aan de hand van
de oordelen op de afzonderlijke standaarden geven we een
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is
wat het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel
beheer op bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze
oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van
de gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van
het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Wij beoordelen de standaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en
verantwoording en dialoog als voldoende. Ook het financieel beheer
is op orde.

Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en voor
deugdelijk financieel beheer. Het bestuur heeft zicht op de
onderwijskwaliteit op de scholen en ziet er op toe dat
verbeteractiviteiten worden uitgevoerd en afspraken daarover worden
nagekomen.

Ofschoon de standaard kwaliteitszorg (KA1) als geheel als voldoende
is beoordeeld vinden wij dat het gehanteerde stelsel van
kwaliteitszorg niet volledig wordt uitgevoerd. Dat komt omdat het
strategisch beleidsplan meetbare doelstellingen mist en daarmee
weinig sturend is. Hoewel het bestuur hiervoor, vanwege de
afgeketste fusie met collega besturen, een goede verklaring heeft,
moet het in de aansturing doelgerichter zijn. Het is van belang dat het
bestuur stuurt op een deugdelijke kwaliteitszorg op de scholen. Het
moet eisen stellen aan toetsbare doelen van de verbeteracties en op
grond daarvan aan de evaluaties. Wel faciliteert en ondersteunt het
bestuur de scholen bij verbeteracties.

Er is sprake van een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen
het bestuur, het toezichthoudend bestuur en de directeuren van de
scholen, waarbij de verantwoordelijkheden laag worden belegd. Het
bestuur beschouwt openheid en transparantie als de basis voor
professionaliteit en probeert hier zo goed mogelijk invulling aan te
geven.

Het bestuur zorgt voor een transparante dialoog met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het toezichthoudend
bestuur. De verantwoording in het jaarverslag kan het bestuur
verbeteren door aan te geven hoe het de doelen en ontwikkelingen
van het afgelopen jaar zelf waardeert en wat de consequenties
hiervan zijn voor het vervolgbeleid.

De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of
middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit bij
PCO-N. Het bestuur voldoet aan de onderzochte standaarden van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer.
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2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Wij hebben de kwaliteitszorg van het bestuur als voldoende
beoordeeld.

Het bestuur en de scholen van PCO-N beschikken over een stelsel van
kwaliteitszorg en verbeteren op grond daarvan het onderwijs. De
kwaliteitscyclus (Evalueren - Bezinning - Plannen - Uitvoering) vormt
daarbij de kern. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat deze
kwaliteitscyclus door het bestuur en de onderzochte scholen niet
volledig wordt uitgevoerd. De fases Plannen en Uitvoering zijn in
orde, de onderdelen Evalueren en Bezinning komen te kort. Hieronder
geven wij een toelichting.

Het strategisch beleidsplan 2016-2019 en de doelen.
PCO-N heeft in het Strategisch beleidsplan (hierna SBP) 2016-2019
doelen afgesproken met de scholen. Een belangrijke bron voor deze
doelen zijn de schoolplannen 2015-2019 van de vier scholen die onder
de stichting vallen. Dit lijkt een omgekeerde volgorde, maar dat heeft
de volgende reden:
Tot 2016 was de focus van PCO-N op de samenwerking en fusie met
collega besturen uit de regio. Er was zelfs door de fusiepartners al een
gezamenlijk strategisch beleidsplan geschreven. De scholen die onder
de fusiepartners vielen hebben binnen de kaders van dit SBP hun
schoolplannen 2015-2019 opgesteld. Echter, de samenwerking met de
collega besturen is in 2016 beëindigd, waardoor PCO-N zich
genoodzaakt zag om een nieuw, eigen SBP op te stellen, waarbij
zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de al vastgestelde
schoolplannen. Naast de vastgestelde schoolplannen is als bron ook
het onderwijsondersteuningsplan gebruikt van het
samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht, waar de scholen deel van
uitmaken. Tot slot zijn ook de kengetallen uit de financiële-,
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personele- en leerling administratie bronnen geweest voor de
doelstellingen en actieplannen in het SBP. Al deze bronnen hebben
geleid tot een aantal richtinggevende doelstellingen. Volgens het SBP
worden de genoemde uitspraken allen meetbaar (SMART)
opgenomen in de onderliggende plannen van de verschillende
scholen.

Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen.
Tijdens het startgesprek heeft het bestuur een heldere presentatie
(‘De kwaliteitsgebieden in kaart gebracht') gegeven over de wijze
waarop het bestuur zicht krijgt op de onderwijskwaliteit van de
scholen. Hiermee hebben wij gezien dat het bestuur zicht heeft op de
onderwijskwaliteit op de scholen. Uit de presentatie van het bestuur
komt ook naar voren dat het risico bestaat dat de kwaliteitscyclus op
de scholen niet volledig wordt uitgevoerd. Het bestuur gaat over op
een ander kwaliteitszorgsysteem en hoopt daarmee de kwaliteitszorg
te verbeteren.

Een belangrijke bron voor het bestuur zijn de
managementrapportages van de directeuren die vijfmaal per jaar
worden opgesteld en besproken. Daarbij worden verschillende
(zelf)evaluatie-instrumenten ingezet. Verder wordt op verzoek van het
samenwerkingsverband waar de scholen onder vallen een
inventarisatie gemaakt van de geboden zorg op de verschillende
scholen. Deze zogenaamde Zorgscan is nu op drie van de vier scholen
uitgevoerd. Een andere informatiebron om de onderwijskwaliteit in
beeld te brengen is de brede audit die door een externe partij wordt
uitgevoerd. Tot slot bezoekt de onderwijsadviseur van PCO-N de
scholen regelmatig en stelt zich op de hoogte van de kwaliteit van het
onderwijs onder meer door klassenconsultaties.

Het bestuur stuurt op verbetering van de kwaliteit, maar dit kan
doelgerichter en daardoor effectiever.
Om de sturing van het bestuur te beoordelen hebben wij de
kwaliteitszorg en ambitie op twee scholen onderzocht en de
schoolplannen van alle vier scholen bekeken. Zo hebben we gekeken
of de doelstellingen van het bestuur in de school(jaar)plannen
meetbaar zijn beschreven, zoals het SBP aangeeft. Bovendien hebben
we onderzocht of en hoe het Strategisch beleid doorwerkt in de
scholen. Dit hebben we gedaan aan de hand van drie onderwerpen uit
het SBP. De uitwerking hiervan leest u in hoofdstuk 3 Resultaten
verificatieonderzoek:

1. De PCO-N heeft bekwame, enthousiaste en betrokken
medewerkers:

2. Kwaliteit personeel: instructiegedrag voldoende tot goed;
3. Differentiatie op basis van analyse van beschikbare

leerlinggegevens: opbrengstgericht passend onderwijs.

Wij vinden dat het bestuur in de aansturing doelgerichter en daardoor
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effectiever te werk kan gaan. Volgens het Bestuurs-en
managementreglement bestuurt het bestuur de scholen onder meer
met de afspraken over de jaarplannen van de directeuren, waarin de
te behalen resultaten zijn opgenomen. Ook staat in dit reglement dat
het bestuur jaarlijks mede aan de hand van de door de directeuren
opgestelde evaluaties de uitvoering van de jaarplannen van de
scholen controleert.

Wij missen de controle van de effecten hiervan. Dit is ook terug te zien
in het bestuurlijk jaarverslag. Hierin ligt een relatie met de standaard
Verantwoording en dialoog (KA3). Het bestuur beschrijft in het
jaarverslag op welke wijze het zicht krijgt op de verschillende
beleidsterreinen en welke acties zijn uitgevoerd. Het vermeldt niet in
het jaarverslag wat het zelf van de (onderwijs)kwaliteit vindt, of dat
overeenkomt met de ambities en hoe het vervolgbeleid er uit ziet. Dit
komt mede doordat in het SBP geen meetbare doelen/normen zijn
vastgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor en voor de kwaliteit
van het onderwijs is immers bij de afzonderlijke directies van de
scholen belegd.

Het gevolg hiervan is wel dat het bestuur moeilijk kan vaststellen
welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Dit brengt een
doelgerichte aansturing in gevaar. Het stelsel van kwaliteitszorg is
daardoor niet volledig. Dit is een tekortkoming in de naleving van
artikel 10 en 12 vierde lid WPO.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur binnen PCO-N hebben wij als voldoende
beoordeel.

Het bestuur zorgt voor een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling
en handelt volgens een Code goed bestuur. De uitwerking van de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de directeur-bestuurder,
uitvoerend deel van het bestuur, toezichthoudend deel van het
bestuur en de schooldirecteuren is vastgelegd in het Bestuurs- en
managementreglement van PCO-N. Uit de gesprekken met de
directies van de scholen, de GMR en het toezichthoudend bestuur
blijkt dat dit ook als zodanig functioneert. Het bestuur heeft de
verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd, waarbij de
directeuren de eerst verantwoordelijken op schoolniveau zijn.

Verder komt uit de gevoerde gesprekken naar voren dat er
transparant wordt vergaderd. Zo is er tweemaal per jaar gezamenlijk
overleg met de GMR en het toezichthoudend bestuur. Het
toezichthoudend bestuur heeft daarnaast tweemaal per jaar een
vergadering met de directeuren van de scholen over verschillende
actuele onderwerpen. Eenmaal per jaar vergadert het
toezichthoudend bestuur apart. Tweemaal per jaar wordt in de
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nieuwsbrief aan ouders en belanghebbenden een terugkoppeling
gegeven van de verschillende overleggen.

De professionele cultuur binnen PCO-N is volop in ontwikkeling.
Regelmatig organiseert het bestuur een directieoverleg met alle
directeuren. Professionalisering wordt op alle niveaus gestimuleerd en
gefaciliteerd. Alle personeelsleden beschikken over een
vakbekwaamheidsdossier. De bestuursintentie is dat de leraren staan
ingeschreven in het lerarenregister. De directeuren zijn register-
directeur. Hieruit blijkt dat het personeel voortdurend werkt aan de
verbetering van de professionaliteit.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Wij hebben de standaard Verantwoording en dialoog als voldoende
beoordeeld.

Het bestuur is gericht op goede relaties en ziet open communicatie als
een belangrijke voorwaarde voor professioneel handelen. Het betrekt
de GMR en het uitvoerend deel en het toezichthoudend deel van het
bestuur bij de besluitvorming en houdt hen op de hoogte van
ontwikkelingen. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen en in
discussie te gaan. Zowel de GMR als het toezichthoudend bestuur zijn
positief over de mate waarin zij geïnformeerd en betrokken worden.

De formele verantwoording vindt plaats door middel van het
bestuurlijk jaarverslag. Dit jaarverslag is ook te vinden op de website
van PCO-N. Hierin verantwoordt het bestuur zich over onderwijs,
organisatie, personeel, huisvesting en financiën. Het jaarverslag
voldoet aan de basiskwaliteit. Het bestuur kan hierin nog
doelgerichter communiceren over hoe het de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van de scholen waardeert en wat de
consequenties zijn voor het vervolgbeleid (zie de toelichting bij KA1).
Dat komt de transparantie ten goede.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.

Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële doelmatigheid. De
standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als ‘voldoende’.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 4,40 4,17 4,02 3,68 3,55 3,18

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,82 0,82 0,81 0,80 0,79 0,77

Weerstandsvermogen < 5% 40,3% 38,0% 37,8% 37,4% 38,2% 35,5%

Huisvestingsratio > 10% 4,1% 4,4% 4,5% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% -5,5% -1,9% -1,7% -2,1% -0,9% -3,5%

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er, ondanks de meerjarige negatieve
exploitatieresultaten, geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Wel wijzen wij op het volgende aandachtspunt. De
continuïteitsparagraaf behoeft verbetering. Volgens de Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs (RJO) moet:

• in de meerjarenbegroting de post ‘liquide middelen’ afzonderlijk
worden opgenomen en moeten de posten in de balans en de
staat van baten/lasten nader toegelicht worden welke belangrijke
ontwikkelingen het bestuur daarin verwacht;

• de rapportage ‘aanwezigheid en werking van interne
risicobeheersings- en controlesysteem’ in de
continuïteitsparagraaf zijn opgenomen. Deze is nu in het verslag
van de interne toezichthouder opgenomen;

• er een duidelijke verbinding dient te zijn bij de
meerjarenbegroting en bij de toelichtingen over risicobeheer en
risicomaatregelen met de strategische beleidsdoelstellingen en
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de gemaakte keuzes van het bestuur.

Financiële doelmatigheid

Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij PCO-N kwamen de volgende
onderwerpen aan de orde:

Registratie van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
OPP’s moeten worden opgesteld als een leerling onderwijs ontvangt
dat afwijkend is van het reguliere programma. Dit geldt ook als de
leerling een ondersteuningsbehoefte heeft die het basisniveau
overstijgt van de ondersteuning die een school aanbiedt op grond
van het schoolondersteuningsprofiel.

Uit onze analyse is gebleken dat PCO-N géén OPP’s voor leerlingen
heeft geregistreerd in BRON. Het is mogelijk dat de OPP-registratie
niet volledig is. Een juiste en volledige registratie van OPP’s kan het
bestuur ondersteunen in de verantwoording naar het
Samenwerkingsverband over de (doelmatige) besteding van de
ontvangen middelen voor passend onderwijs.

Verantwoording van de middelen voor passend onderwijs
PCO-N ontvangt jaarlijks financiële middelen van het
samenwerkingsverband voor passend onderwijs (2016: € 100.000). In
het bestuursverslag is geen verantwoording afgelegd over met name
de effecten van de ingezette middelen voor passend onderwijs en de
terugkoppeling hierover aan het samenwerkingsverband. Gezien de
omvang van de ontvangen middelen en het belang van passend
onderwijs verwachten wij dat het bestuur hier in volgende
bestuursverslagen voldoende aandacht aan zal besteden.

Toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c. lid 1c. van de WPO moet het intern toezicht ook
toezien op de doelmatige besteding van de middelen van de school
verkregen op grond van deze wet.
Uit het bestuursverslag over 2016 blijkt niet welke afwegingen het
bestuur maakt om tot een doelmatige besteding van de rijksmiddelen
te komen en hoe het intern toezicht hierop toeziet. Wij verwachten
dat zowel het bestuur als het intern toezicht hier in volgende
bestuursverslagen een beschrijving van zal opnemen. Omdat dit
aspect van het interne toezicht op dit moment sectorbreed nog in
ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit
verzoek ook een expliciete herstelopdracht te geven.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor PCO-N als
‘voldoende’ beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat
enerzijds uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
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eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij PCO-N hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan
die een positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de
weg staan.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Wij hebben de kwaliteit beoordeeld en op basis daarvan hebben wij
afspraken gemaakt met het bestuur.

Bestuur
De standaard Kwaliteistzorg (KA1) is als voldoende beoordeeld.
Desalniettemin is op een onderdeel van die standaard een
tekortkoming aangetroffen op het punt van de wettelijke eisen. Het
bestuur dient er voor zorg te dragen dat de tekortkoming op het punt
van de wetsartikelen 10 en 12 vierde lid zo snel mogelijk wordt
hersteld.

Scholen
Bij Het Kompas en bij De Wegwijzer zijn de standaarden Zicht op
ontwikkeling (OP2) en Kwaliteitszorg (KA1) als voldoende beoordeeld,
maar voldoet het bestuur niet aan artikel 8, eerste lid van de WPO (bij
OP2), artikel 12, vierde lid en artikel 10 WPO (bij KA1). Het bestuur
dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkomingen zo snel mogelijk
herstelt. Bij het Kompas is de standaard Verantwoording en dialoog
(KA3) als voldoende beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet aan
artikel 13 WPO. Het bestuur moet er voor zorgen dat de
tekortkomingen zo snel mogelijk worden hersteld.

Het herstel hoeft het bestuur niet bij de inspectie te melden. Bij het
eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek beoordelen we opnieuw of het
bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek bij twee scholen: Het Kompas en De Wegwijzer.

Aan de hand van de volgende onderwerpen (uit het Strategisch
beleidsplan 2016-2019) hebben we onderzocht
hoe het bestuur stuurt op voorgenomen beleid en of dit herkenbaar
terug te zien is in de scholen:

1. De PCO-N heeft bekwame, enthousiaste en betrokken
medewerkers:

2. Kwaliteit personeel: instructiegedrag voldoende tot goed;
3. Differentiatie op basis van analyse van beschikbare

leerlinggegevens: opbrengstgericht passend onderwijs.
Per school hebben we in dit kader onderstaande standaarden
onderzocht:

• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)

Wij concluderen dat het bestuursbeleid doorwerkt tot op de
werkvloer. Zo hebben wij op beide verificatiescholen bekwame,
enthousiaste en betrokken medewerkers hebben gezien. In het
meerendeel van de lessen hebben we voldoende instructiegedrag
waargenomen. Voor het streefdoel 'goed' kunnen de goede
instructielessen een voorbeeld zijn voor de collega's.

Zowel op Het Kompas als De Wegwijzer schiet de analyse van
beschikbare gegevens nog te kort. Daardoor staat differentiatie in de
lessen en passend onderwijs in de meeste lessen in de
kinderschoenen. Het bestuur en de scholen zijn zich dit bewust. Er is al
een verbetertraject op dit aspect ingezet.

Ten aanzien van de kwaliteitszorg concluderen wij dat op
bestuursniveau de sturing op kwaliteit effectiever kan. De sturing is nu
vooral activiteitgericht en te weinig doelgericht. Dit werkt door tot in
de scholen.
Hoewel alle standaarden binnen de kwaliteitszorg en ambitie als
voldoende zijn beoordeeld, is dit zowel bij het bestuur als de scholen
een tekortkoming in de naleving van de wet. Wij gaan ervan uit dat
het bestuur deze tekortkoming zo snel mogelijk herstelt.

In de volgende paragrafen bespreken we de resultaten per school.
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3.1 Het Kompas

Het Kompas werkt sinds enkele jaren volgens het Dalton
onderwijsconcept. In het voorjaar van 2017 is de school gevisiteerd
door de Nederlandse Daltonvereniging. De school mag zich als
nieuw lid van deze vereniging nu Daltonschool noemen.

Er is zicht op
ontwikkeling
van
leerlingen.

Analyse
schiet nog te
kort.

Het zicht op ontwikkeling is voldoende.
De leraren hebben grotendeels zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. Daarom beoordelen we deze standaard als voldoende. De
analyse van gegevens van leerlingen schiet echter nog te kort. Dit punt
betreft ook de bestuursambitie: 'opbrengstgericht passend onderwijs'
op basis van analyse van beschikbare leerling gegevens. Het team is
zich dit bewust en er wordt gewerkt aan verbetering op dit punt, door
middel van scholing en begeleiding. Hieronder volgt een toelichting.

De school hanteert valide instrumenten om de ontwikkeling van
leerlingen te volgen. Voor de kernvakken brengen de leraren de
vaardigheidsgroei van de groep en van de individuele leerling in beeld.
Zij gebruiken de verkregen gegevens om het onderwijs af te stemmen
op verschillen tussen leerlingen. Vanuit het daltonprincipe kiest de
school ervoor om af te stemmen op het individu en niet op niveau van
groep. Dat zien we onder meer terug in de taakbladen die per kind
verschillen.

Wat we echter missen is een gedegen diagnose van leerproblemen, als
leerlingen achterblijven of stagneren in hun ontwikkeling. De taak
voor deze leerlingen en de begeleiding wordt meestal opgedragen op
grond van uitval. Veel minder zijn de taak en de begeleiding gericht op
basis van een verklaring voor de uitval. Hierdoor achterhalen de
leraren onvoldoende welke specifieke aanpak de leerling nodig heeft
om een ononderbroken ontwikkeling door te maken.

We concluderen dat er wel gegevens van leerlingen zijn op grond van
toetsen, observaties en gesprekken. Echter, de informatie is
onvolledig voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. We
denken dan, behalve aan beheersingsniveau en kindkenmerken, ook
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aan aanbod, onderwijstijd en instructiekwaliteit. Er zijn dus te weinig
gegevens beschikbaar om het onderwijs aan te laten sluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de individuele leerling. Dit is een
tekortkoming in de naleving van de wet, artikel 8, eerste lid, WPO.

Didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
Tijdens de lesobservatie hebben we gekeken of het handelen van de
leerkracht voldoet aan de basiskwaliteit. Daarnaast hebben we
gekeken of de leraren de gestelde doelen en ambities (op school- en
op stichtingniveau) ten aanzien van de kwaliteit van het lesgeven
realiseren.

De leraren zorgen met goed pedagogisch handelen en een duidelijk
gestructureerde aanpak voor rust in de groep. We zien enthousiaste
leraren die de daltonprincipes hanteren, zoals: de taakbrieven, de
individuele aanpak en de zelfstandigheid van leerlingen. Verder zien
we samenwerkings werkvormen, waardoor leerlingen taakgericht de
opdracht uitvoeren.

Er zijn ook onderdelen van het didactisch handelen waarin de leraren
zich kunnen verbeteren, met name wat betreft het instructiegedrag.
In de meeste lessen geven de leraren een duidelijke uitleg van de
lesstof. De actieve betrokkenheid van leerlingen tijdens de instructie
kan verbeteren als de leraar meer aansluit bij de belevingswereld van
de leerlingen: Waarom is het belangrijk dat we dit leren? Wat kunnen
we er mee?, in plaats van: het doel van de les is .......of we gaan ...... (
activiteit).

Op het
Kompas is de
kwaliteitscultuur
goed!

De leraren
tonen
eigenaarschap.

De kwaliteitszorg voldoet grotendeels aan de basiskwaliteit
Op basis van de presentatie, documentenanalyse en gesprekken
beoordelen wij de standaard kwaliteitszorg als voldoende.

Er is voldoende zicht op kwaliteit.
Tijdens het verificatieonderzoek op Het Kompas heeft de school een
heldere presentatie gegeven over de wijze waarop de school de
kwaliteit van het onderwijs in kaart brengt. Daarmee laat de school
zien dat de kwaliteit van het onderwijs op verschillende onderdelen in
beeld is.

De school beschikt over een stelsel van kwaliteitszorg dat in het
schoolplan 2015-2019 staat beschreven. Dit stelsel is in de loop van de
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tijd deels achterhaald, o.a. door externe factoren en de eigen
schoolontwikkeling richting daltononderwijs. Stichtingbreed gaat de
school over op een nieuw kwaliteitszorginstrument. Om te peilen hoe
tevreden ouders, leraren en leerlingen zijn over de kwaliteit van de
school houdt zij regelmatig tevredenheidspeilingen. Daarnaast
gebruikt zij bovenschools aangereikte instrumenten en werkwijzen
om de onderwijskwaliteit te monitoren en te evalueren. Voor Het
Kompas is de daltonvisitatie een onderdeel van de kwaliteitszorg.
Hieronder volgt een toelichting.

Om de kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen van de
leraren in beeld te brengen gebruikt de school een instrument dat
kijkwijzers, observaties en feedbackgesprekken omvat. Daarnaast
worden vanuit PCO-N interne audits ingezet met hetzelfde doel. Voor
het in beeld brengen van de kwaliteit van het zicht op ontwikkeling
wordt de zogenaamde Zorgscan gebruikt. Voor CBS Het Kompas
heeft dat een aantal verbeterpunten opgeleverd, die overeenkomen
met onze bevindingen. Voornaamste verbeterpunt is de verbetering
van de analyse van gegevens en de daaraan gekoppelde planmatige
zorg in de klas. De school heeft zicht op het schoolklimaat en de
sociale veiligheid doormiddel van vragenlijsten. Tot slot is dit jaar voor
het eerst op alle scholen van PCO-N een instrument ingezet om de
tussentijdse- en eindresultaten in beeld te brengen en te
analyseren. De analyse van al deze gegevens moet leiden tot
conclusies en acties voor de verbetering van het onderwijs op de
school. Dit is nog in ontwikkeling.

Tijdens het startgesprek met de bestuurder en de onderwijsadviseur
kwam ter sprake hoe de referentieniveaus taal en rekenen kunnen
worden betrokken bij het leerstofaanbod. De scholen weten nog niet
goed hoe ze dit kunnen inzetten. De directie van Het Kompas
heeft vervolgens kort geleden het overzicht van de behaalde
referentieniveaus van groep 8 ( 2016-2017) betrokken bij de
eindresultaten en de uitstroom van deze leerlingen. De directie was
verrast na de vergelijking referentieniveaus en uitstroom en komt tot
de conclusie dat deze niet altijd overeenkomen. De school wil het
aanbod van de referentieniveaus beter gaan inzetten voor de
verbetering van de doorgaande lijn van basisschool naar het
voortgezet onderwijs. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling.

De sturing op kwaliteit kan doelgerichter en daarmee effectiever.
Wij concluderen dat de school goed op weg is om gegevens te
verzamelen en dat de analyse van de gegevens een kwaliteitsslag
nodig heeft. Dit is ook te zien in de opzet van de verbeterplannen in
het jaarplan. Hoewel de school in het jaarplan de structuur van Plan-
Do-Check-Act hanteert, is onduidelijk welke concrete doelen daarmee
worden beoogd. Bij geen enkele verbeteractiviteit staat beschreven
welk meetbaar of zichtbaar effect die moet hebben op de
ononderbroken ontwikkeling en de voortgang in de ontwikkeling van
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de leerlingen. Alleen bij verbeterpunt Begrijpend lezen staat bij Check
iets dat de ontwikkeling van leerlingen raakt nl: 'ontwikkelingsgroei
op schoolniveau'. Dat vinden wij te weinig concreet (en ambitieus).
Met de huidige werkwijze is onvoldoende vast te stellen welke
maatregelen nodig zijn ter verbetering. Dit is een tekortkoming in de
naleving van de wet, artikel 12, vierde lid en artikel 10 WPO.

De kwaliteitscultuur is goed.
De kwaliteitscultuur voldoet ruimschoots aan de basiskwaliteit.
Daarom waarderen wij deze als goed.

Na een onrustige tijd op personeelsgebied is er sinds een jaar een vast
team. Het huidige team werkt intensief samen om het
onderwijsconcept Dalton vorm te geven. Dit is binnen twee jaar
gelukt. Alle teamleden hebben daartoe scholing gevolgd en er is een
daltoncoördinator aangesteld die het proces bewaakt. In het
Daltonboek van Het Kompas geeft de school een beeld van de missie
en visie. Daarnaast laat dit boek zien hoe daltononderwijs erin de
onderwijspraktijk uitziet. Het is tevens een borgingsdocument.

Verder hebben de leraren voldoende gelegenheid om individuele- en
teamscholing te volgen. Er zijn meerdere specialisten binnen het
team, zoals een leesspecialist en een begaafdheidsspecialist.
De leraren houden hun eigen professionele ontwikkeling bij in een
dossier. Zij staan allen ingeschreven in het lerarenregister.

We zien onderwijskundig leiderschap bij de directie. Het verdient een
compliment om een team in korte tijd aan te sturen tot een
professioneel team. Het heeft er zeker toe bijgedragen dat de
directie samen met het team de daltonscholing heeft gevolgd.
Daartoe was het mogelijk om vanaf de werkvloer het concept aan te
sturen en uit te rollen. Daarnaast waarderen de leraren de wijze
waarop de directie leiding geeft aan het team. De leraren tonen
eigenaarschap bij het daltonconcept. Dat blijkt uit het gesprek dat met
de leraren is gevoerd. Zij kunnen heel goed uitleggen waarom het
daltonconcept is gekozen en zijn unaniem over het positieve effect dat
het concept moet hebben op de ontwikkeling van de leerlingen.
Verantwoording en dialoog
De directie verantwoordt zich vijfmaal per jaar aan het bestuur over de
kwaliteit van het onderwijs gedurende een periodiek overleg.
Daarnaast zorgen een zorgscan, een audit en een daltonvisitatie audit
voor een evaluatie door externen. Wij denken dat de verantwoording
aan het bestuur aan kwaliteit en inzicht wint als de verbeterplannen
concrete doelen hebben (zie Kwaliteitszorg KA1). Pas dan kan goed
worden vastgesteld welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.

De school heeft de dialoog met en informatievoorziening aan de
ouders voldoende vorm gegeven. Zo is er een
medezeggenschapsraad, koffie-uurtje met ouders, ouderavonden,
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klankbordgroep, nieuwsbrief en schoolgids.

De verplichte informatie in de schoolgids vinden wij te sumier en
daarmee niet volledig. De bevindingen uit de kwaliteitszorg worden
nauwelijks beschreven. Dit geldt ook voor de schoolontwikkeling. De
scores van de onderwijsresultaten worden wel vermeld, echter zonder
enige toelichting en niet afgezet tegen wat van de school kan worden
verwacht. Wij gaan ervanuit dat het bestuur er op toeziet dat er in de
schoolgids van het komende schooljaar aandacht wordt besteed aan
de verantwoording aan ouders wat betreft de wettelijk verplichte
onderdelen (artikel 13 WPO).
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3.2 De Wegwijzer

Onderwijsplannen
bieden mooi
zicht op
ontwikkeling.

Analyses
schieten nog
te kort.

Het zicht op ontwikkeling is voldoende
De leraren hebben grotendeels zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. Daarom beoordelen we deze standaard als voldoende. De
analyse van gegevens van leerlingen schiet echter nog te kort. Het
team van De Wegwijzer is zich dit bewust en er wordt gewerkt aan
verbetering op dit punt, door middel van scholing en begeleiding.

Aan de hand van betrouwbare en valide toetsen uit het
leerlingvolgsysteem, methodetoetsen en aanvullende observaties
verzamelt de school informatie over de kennis en vaardigheden van
haar leerlingen. In de wijze waarop leraren vervolgens deze informatie
benutten voor de afstemming van het onderwijs op groepen en
individuele leerlingen, zijn verbeteringen nodig. De leraren brengen
voor de kernvakken de vaardigheidsgroei van de groep en van de
individuele leerlingen in beeld.

Desalniettemin maken de uitkomsten van de analyses onvoldoende
duidelijk waar de ontwikkeling stagneert en wat de mogelijke
verklaringen hiervan zijn. Hierdoor kunnen leraren het onderwijs
onvoldoende afstemmen en een ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen niet waarborgen. Dit is een tekortkoming in de naleving van
wet (art.8, eerste lid, WPO).

Wel constateren wij dat de school bezig is met een verbetertraject om
goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van haar leerlingen en de
onderwijsresultaten op schoolniveau. Een mooi voorbeeld hiervan zijn
de onderwijsplannen voor rekenen en de trendanalyses van de
onderwijsresultaten op groeps-en individueel niveau. Ook de analyses
van de methodetoetsen rekenen zijn van voldoende kwaliteit. Deze
bieden de leraren informatie om het onderwijs op de korte termijn af
te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit
Samen met de directie en de intern begeleider van de school hebben
wij een aantal groepen bezocht. Het beeld van de school komt
overeen met ons beeld van de kwaliteit van het didactisch handelen.
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In de school en in de lessen is er sprake van een prettig pedagogisch
klimaat en rust. De kwaliteit van het lesgeven is van voldoende niveau
op De Wegwijzer, maar wij constateren hierin wel verschillen tussen
de geobserveerde lessen. Met name als het gaat om de kwaliteit
van de uitleg valt er bij sommige leraren nog winst te halen. Niet altijd
is de uitleg even helder. Dit kunnen de leraren verbeteren door de
leerlingen meer actief te betrekken bij de uitleg en de instructie beter
laten aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau
van de leerlingen. Mogelijk dat hier ook een relatie ligt met de
tekortkoming bij ‘Zicht op ontwikkeling’, doordat de leraren niet in
altijd beeld hebben wat het ontwikkelingsniveau van de leerling(en) is.
Daarentegen zijn de verwerkingsopdrachten wel afgestemd op het
niveau van de leerlingen en zien wij hen ook taakgericht bezig zijn.

Tot slot merken wij op dat de directie goed zicht heeft op het
didactisch handelen van de leraren doordat hij regelmatig de lessen
bezoekt met behulp van een instrument waarmee de verschillende
lesonderdelen beoordeeld worden. Na afloop bespreekt de directie de
bevindingen met de individuele leraren en ook met het team. Waar
nodig volgen verbeteracties op individueel- en/of teamniveau.

De kwaliteitszorg is voldoende
Op grond van de presentatie, documentenanalyse en gesprekken
beoordelen wij de kwaliteitszorg als voldoende.

Tijdens het verificatieonderzoek op De Wegwijzer hebben de directie
en intern begeleider een heldere presentatie gegeven over de wijze
waarop de school de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengt.

De Wegwijzer werkt systematisch aan de kwaliteit van haar onderwijs.
Zij heeft haar leerlingenpopulatie in beeld, analyseert de resultaten
van het onderwijs twee maal per jaar en verbindt hier conclusies aan
op groeps- of schoolniveau. De school hanteert hiervoor dit jaar een
nieuwe werkwijze. Zo presenteert bijvoorbeeld iedere leraar de
resultaten van zijn/haar groep aan de andere teamleden volgens een
vast format. Vervolgens geven de teamleden elkaar tips bij
tegenvallende resultaten.
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Wij merken op dat de school ambitieuzer kan zijn ten aanzien van haar
onderwijsresultaten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de
rekenresultaten. Het gestelde minimumdoel wordt door alle groepen
ruimschoots gehaald dus zou het minimumdoel hoger kunnen of zelfs
moeten. Ook attenderen wij de directie op het specifieker monitoren
van de opbrengsten van de referentieniveaus in relatie tot de
schooladviezen in groep 8. De school moet vanuit de schooladviezen
sturen op het beoogde referentieniveau zodat de leerlingen een goede
inhoudelijke aansluiting hebben op het voortgezet onderwijs.

De school werkt planmatig aan verbeteringen. De aanpak van
‘groepsplanloos’ werken is hier een voorbeeld van. Deze
verbeteringen legt de school vast in een jaarplan, zij evalueert de
verbeteractiviteiten en zorgt dat de gemaakte afspraken duidelijk zijn.
De verbeteractiviteiten kunnen nog doelgerichter uitgewerkt worden,
en verder geconcretiseerd door aan te geven wat de school aan het
einde van het schooljaar gerealiseerd wil zien.
Hoewel de school in het jaarplan de structuur van Plan-Do-Check-Act
hanteert, is onduidelijk welke concrete doelen daarmee worden
beoogd. Bij geen enkele verbeteractiviteit staat beschreven welk
meetbaar of zichtbaar effect wordt beoogd op de ononderbroken
ontwikkeling en de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
Met de huidige werkwijze is onvoldoende vast te stellen welke
maatregelen nodig zijn ter verbetering. Dit is een tekortkoming in de
naleving van de wet, artikel 12, vierde lid en artikel 10 WPO.

Kwaliteitscultuur: enthousiast en betrokken.
Het team van De Wegwijzer werkt enthousiast en gedreven aan de
schoolontwikkeling. Ze worden betrokken bij het opstellen van het
jaarplan waardoor er draagvlak is. De leraren onderhouden hun
bekwaamheid door het volgen van team- en individuele scholingen en
cursussen, voornamelijk die ten dienste staan van de
schoolontwikkeling. Hiertoe ontvangen zij van het bestuur en de
directie voldoende gelegenheid. Tot slot merken wij op dat de wil om
van elkaar leren groot is. Dit kan versterkt worden door collegiale
consultaties in te voeren. Naast dat de leraren hiermee elkaars
talenten op didactisch- en pedagogisch niveau ontdekken, kunnen zij
ook hun eigen vaardigheden op deze aspecten versterken.
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Verantwoording en dialoog voldoet aan de basiskwaliteit.
Jaarlijks verantwoordt De Wegwijzer zich extern over haar doelen en
de bereikte resultaten met een jaarverslag. Zowel in dit jaarverslag als
in de schoolgids en op de website communiceert de school duidelijk
en transparant. Wij denken dat de verantwoording aan in het
jaarverslag aan kwaliteit en inzicht wint als de evaluaties van de
verbeterplannen gebaseerd zijn op concrete doelen (zie tekortkoming
bij Kwaliteitszorg KA1).
Voor tegenspraak organiseert de school regelmatig overleg met de
Medezeggenschapsraad. Ook worden ouders bij bepaalde plannen
die de school heeft als klankbordgroep gebruikt. Hiermee laat de
school zien dat de dialoog met belanghebbenden belangrijk voor de
school is.
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Reactie van het bestuur4 .
Reactie op bestuursverslag inspectiebezoek.

In januari 2018 ontvingen wij inspectiebezoek met het voorliggende
rapport als conclusie. Als bestuur hebben we het bezoek als
constructief ervaren en complementeert dit het beeld van onze
organisatie als geheel. De constatering dat het bestuur zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en voor deugdelijk financieel
beheer is een bevestiging van eigen conclusies. Het bestuur is dan ook
trots op de inzet van alle medewerkers en de resultaten die zij
behalen.

Natuurlijk zijn er ook relevante verbeterpunten geconstateerd die we
herkennen. Na het afketsen van de voorgenomen fusie met PCO
Ommen en PCO Dalfsen is er een nieuwe beschrijving gemaakt van
het strategisch beleid voor de komende drie jaar om weer aansluiting
te krijgen met de schoolplannen. We onderkennen dat de
doelstellingen voor de komende jaren gekoppeld dienen te worden
aan prestatieindiactoren. Inmiddels worden hiervoor met alle
betrokkenen nieuwe afspraken gemaakt. Dit zal met name worden
vertaald naar het didactische handelen van de leerkrachten en de te
verwachten opbrengsten van leerlingen. Vervolgens zullen de
ambities worden onderbouwd met daaraan gekoppelde meerjaren
investeringen. Dit alles zal zichtbaar worden in de nieuwe
schoolplannen waarvan de voorbereidingen in september 2018
aanvangen. Samen met deze externe kwaliteitsmeting en de interne
audits heeft het bestuur hiermee voldoende input om te sturen op
verdere kwaliteitsontwikkeling.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


